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Όπως o Πίνακας Αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
της: ”ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ PORTFOLIO ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” 
ΣΧΕΤ.:  α) Η με αριθ. πρωτ. 387276(9100)/28-12-2017 Διακήρυξη Π.Κ.Μ. 
 β) Το από 8-01-2018 ερώτημα της εταιρείας KitchenWas-Αλέξης 

Ξανθόπουλος 
γ) Το από 10-01-2018 ερώτημα της εταιρείας katakoryfo SMPC 
δ) Το από 10-01-2018 ερώτημα της εταιρείας WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
ε) Το από 11-01-2018 ερώτημα της εταιρείας ADVANCE ΜΟΝ.ΙΚΕ 
 

 

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως άνω 
διακήρυξής  
 
 Σχετικά με τις διευκρινήσεις που προέκυψαν από το β) σχετικό  ερώτημα της εταιρείας  

KitchenWas-Αλέξης Ξανθόπουλος 
 
1.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 Θα πρέπει να παραλάβουμε κάποιου είδους αριθμού πρωτοκόλλου για την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό 
πριν την κατάθεση; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Όχι. Με την κατάθεση της προσφοράς σας στο πρωτόκολλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (26ης 
Οκτωβρίου 64)  δίδεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου στην προσφορά σας (άρθρο 12.2 διακήρυξης Π.Κ.Μ.) 
 
2.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 Πότε κάποιος συνεργάτης θεωρείται υποστηρικτής (στήριξη) και πότε υπεργολάβος, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
όλο το έργο θα τιμολογηθεί από τον οικονομικό φορέα που καταθέτει τον φάκελο συμμετοχής; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σχετικό με το ερώτημα είναι το 11.6 Άρθρο της διακήρυξης: Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Άρθρο 
78 Ν.4412/2016)-Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016). Σύμφωνα με την Απόφαση 139/2015 της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) Κατευθυντήρια οδηγία 10/2015 
(ΑΔΑ:6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9) γίνεται διάκριση της υπεργολαβίας από τη δάνεια εμπειρία (στήριξη  στις ικανότητες 
άλλων φορέων): “Η βασική διάκριση της υπεργολαβίας από τη δάνεια εμπειρία (στήριξη στις ικανότητες 
άλλων φορέων) είναι η  δυνατότητα να επικαλείται ο υποψήφιος τα μέσα ή την εμπειρία τρίτων, 
ανεξαρτήτως των δεσμών που τον συνδέουν με αυτούς, προκειμένου να ανταποκριθεί στις  απαιτήσεις της 



αναθέτουσας αρχής ως προς την οικονομική –χρηματοοικονομική επάρκεια ή την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, υπό τον όρο της δυνατότητας απόδειξης ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
έγκειται στο γεγονός ότι ο δανειζόμενος εξακολουθεί να είναι εκείνος που θα εκτελέσει τη σύμβαση, 
κάνοντας χρήση των πόρων-μέσων που δανείζεται από τρίτους κατά την εκτέλεση αυτής, ενώ στην 
υπεργολαβία το ανατεθέν τμήμα της σύμβασης που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος εκτελείται από τον 
τελευταίο, υπό τους όρους της σύμβασης που συνάπτει ο ανάδοχος με τον υπεργολάβο.” 
 
 
3.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Από τη στιγμή που στην οικονομική προσφορά δεν ζητείται να διευκρινιστεί το ποσοστό του συνολικού 
έργου που ανατίθεται από εμάς σε τρίτους, πώς τεκμηριώνεται το 30% της συμμετοχής του τρίτου στο έργο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη η δήλωση σε  ό,τι αφορά τη συμμετοχή τρίτου πραγματοποιείται με τη 
συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα (συμμετέχοντα) του μέρους II.Δ του ΤΕΥΔ 
 
3α.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Σε περίπτωση που η συμμετοχή του υπεργολάβου ή υποστηρικτή είναι κάτω από το 30% της σύμβασης, 
απαιτείται ΤΕΥΔ για αυτόν;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη  σε περίπτωση στήριξης του οικονομικού φορέα στις ικανότητες άλλων 
φορέων απαιτείται η  συμπλήρωση του μέρους IIΓ του ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα  
ανεξαρτήτως ποσού και η επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον τρίτο οικονομικό φορέα,  
 
ενώ σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης  τότε  
απαιτείται η συμπλήρωση του μέρους IIΔ του ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα  σχετικά με το 
ποσοστό  που θα αναλάβει ο υπεργολάβος και η επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον υπεργολάβο 
 
4.ΕΡΩΤΗΣΗ 
Δημιουργικές προτάσεις(concept) μπορούν να κατατεθούν στην Τεχνική Προσφορά; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ο κάθε ανάδοχος είναι ελεύθερος να καταθέσει ό,τι υλικό θεωρεί ότι θα ενισχύσει την πρότασή του σε 
συνάρτηση πάντα με όσα περιγράφονται στην Τεχνική προσφορά 
 
 
5.ΕΡΩΤΗΣΗ 
Ποιο είναι το ποσοστό της έκπτωσης που θεωρείται ασυνήθιστο χαμηλό; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπή Διαγωνισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σύμφωνα 
με τη σχετική  διακήρυξη της Π.Κ.Μ. Άρθρο 14.4. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, όπως αναφέρεται και 
στη με   Αριθμό Απόφασης 235/2017 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  
 
 
 
 
6.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης γράφετε ότι είναι 45 μέρες, αλλά στην τεχνική προσφορά γράφει ότι τα 
πλάνα πρέπει να είναι και από τις 4 εποχές του χρόνου; Τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση; 
 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Στη σελίδα 42 της σχετικής διακήρυξης αναφέρεται ότι τα πλάνα πρέπει να είναι από διαφορετικές εποχές και 
όχι απαραίτητα από τις τέσσερις διαφορετικές εποχές του χρόνου 
 
 
7.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Ποιοι θεωρούνται εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς; 
α. για το μέρος ΙΙ:  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (Α7)-σελίδα 50 
β. για το μέρος ΙV: κριτήρια επιλογής, παράγραφος Α:Καταλληλότητα,παράγραφος1.σελίδα 61 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
α. Όσον αφορά  το μέρος ΙΙΑ του ΤΕΥΔ:  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα σελίδα 50, Γενικές 
πληροφορίες Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ) 
επιλογής; Απαντάται:  Άνευ αντικειμένου  
 
β. Σχετικά με το μέρος ΙV: κριτήρια επιλογής, παράγραφος Α: Καταλληλότητα , σε περίπτωση που ο 
Οικονομικός φορέα είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, απαντάται ΝΑΙ 
 
 
 Σχετικά με τις διευκρινήσεις που προέκυψαν από το γ) σχετικό  ερώτημα της εταιρείας  

katakoryfo SMPC 
 
1.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Σχετικά με την απαίτηση του δικαιολογητικού που περιγράφεται ως "Υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής 
πνευματικών δικαιωμάτων (ν. 2121/93) του δημιουργού ότι το υλικό που θα παρουσιάσει του ανήκει ηθικά 
και περιουσιακά" (σελ. 16). Ο δημιουργός του υλικού, θα μπορούσε να είναι εξωτερικός συνεργάτης της 
εταιρίας που υποβάλλει την πρόταση; Αν ναι, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί και κάποια δήλωση 
συνεργασίας για το έργο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ναι. Σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη στο άρθρο 13.2Α παράγραφος 6 αναφέρεται ότι εάν ο 
επαγγελματίας φωτογράφος ή άλλος εξειδικευμένος συνεργάτης του υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι µόνιμο 
στέλεχος, θα πρέπει να υποβληθεί από καθέναν χωριστά υπεύθυνη δήλωση (δεν απαιτείται επικύρωση) ότι 
υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι γίνονται 
ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισµού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις. 
 
 
2.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Σχετικά με το "portfolio με δείγματα δουλειάς (δείγματα αντίστοιχων έργων..." του πίνακα της σελίδας 18. 
Επαρκεί φωτογραφικό υλικό; 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η προκήρυξη περιγράφει ποικιλία παραδοτέων που σχετίζονται με δημιουργικό (φωτογραφίες, βίντεο, 
παραγωγή άλλων προωθητικών υλικών κλπ). Είναι σκόπιμο να προσκομισθούν δείγματα για όλα τα 
αντικείμενα του έργου. Σε περίπτωση που προσκομιστεί από κάποιον υποψήφιο ανάδοχο μόνο φωτογραφικό 
υλικό, ενώ από άλλους προσκομιστούν και δείγματα πέραν των φωτογραφιών, το γεγονός θα ληφθεί υπόψη 
κατά την αξιολόγηση σε συνάρτηση πάντα με την ποιότητα και τη συνάφεια με το αντικείμενο της πρότασης. 

 



 Σχετικά με τις διευκρινήσεις που προέκυψαν από το δ) σχετικό  ερώτημα της εταιρείας  
WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 
    1.ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
 
Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει “Σχεδιασμός και δημιουργία ενός δωδεκασέλιδου  
εντύπου  το οποίο θα παρουσιάζει τα τοπικά αγροτικά προϊόντα αλλά και τη χρήση αυτών σε παραδοσιακές 
συνταγές της Κεντρικής Μακεδονίας. Το έντυπο θα περιλαμβάνει χάρτη, πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς 
και κείμενα και χρηστικές πληροφορίες.” 

Ερωτήσεις προς διευκρίνιση: 

-Τα  περιεχόμενα του εντύπου (δηλαδή, χάρτης, κείμενα, χρηστικές πληροφορίες) θα δοθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή ή συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου; 
 
Στην περίπτωση που είναι υποχρέωση του Αναδόχου τότε αυτό έχει να κάνει και με την επιμέλεια του 
περιεχομένου του εντύπου που είναι άλλη, ξεχωριστή και πρόσθετη εργασία σε σχέση με την περιγραφή του 
συγκεκριμένου αντικειμένου του έργου “σχεδιασμός και δημιουργία εντύπου.” 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Το περιεχόμενο του εντύπου αποτελεί αντικείμενο του προκηρρυσσόμενου έργου και συμπεριλαμβάνεται στις 
υποχρεώσεις του αναδόχου ο οποίος θα επιμεληθεί το σύνολο του εντύπου (περιεχόμενο και σχεδιασμό) 
 
 
2.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΟΥΒΕΡ, ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΥΣΕΩΝ, ΧΑΡΤΙΝΗ 
ΤΣΑΝΤΑ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ) 

 

Στην ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών για σουβέρ και συγκεκριμένα στη σελ.38 του τεύχους 

αναλυτικής διακήρυξης υπάρχει αναφορά για : 

Τιμή μονάδας άνευ Φ.Π.Α. 3,63€, Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. :3.629,03€ 

Σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό η προαναφερθείσα τιμή μονάδας αφορά την παραγωγή 

1.000τμχ. 

Ερώτηση προς διευκρίνιση: 

-Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω υπολογισμό, ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των σουβέρ που 

απαιτούνται;6.000τμχ ή 1.000τμχ (σε συσκευασία των 6 θεμάτων) ; 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Διευκρινίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των σουβέρ είναι 6000 συνολικά τα οποία θα είναι 1000 σετ που θα 
αποτελούνται από 6 διαφορετικά τεμάχια  το καθένα   
 
(τιμή μονάδος συσκευασίας-σετ των 6 σουβέρ: 3,63€ άνευ Φ.Π.Α) 
 
 
 
 



3.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Στην αναλυτική περιγραφή για τον ΧΑΡΤΗ ΓΕΥΣΕΩΝ τοθ ίδιου αντικειμένου 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΟΥΒΕΡ, ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΥΣΕΩΝ, ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ),μεταξύ των υποχρεώσεων του Αναδόχου είναι: 

…… 

Δημιουργικό 

Φωτογραφικό υλικό: 20 ή επιπλέον φωτογραφίες 

…… 

Ερώτηση προς διευκρίνιση: 

-η συνολική διαμόρφωση και επιμέλεια του χάρτη, καθώς και η επεξεργασία των φωτογραφιών που 

απαιτούνται είναι υποχρέωση του Αναδόχου ή θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή ; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η συνολική διαμόρφωση και επιμέλεια του χάρτη καθώς και η επεξεργασία των φωτογραφιών που 
απαιτούνται είναι υποχρέωση του αναδόχου. 
 
 
4.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Στην αναλυτική περιγραφή για ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ του ίδιου αντικειμένου 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΟΥΒΕΡ, ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΥΣΕΩΝ, ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ, 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ) η υποχρέωση του Αναδόχου περιλαμβάνει: 
 
…..Σχεδιασμός και δημιουργία ενός μικρού και χρηστικού σημειωματάριου το οποίο στην αρχή θα έχει ένα 
οκτασέλιδο περίπου με κείμενα κι πληροφορίες για τα προϊόντα ποιότητας της ΠΚΜ (ποιότητα, ποικιλίες, 
γευστικά χαρακτηριστικά, χρήση τους σε παραδοσιακές συνταγές) ή οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί απαραίτητο…. 
 

Ερώτηση προς διευκρίνιση: 

-Η επιμέλεια του 8σέλιδου κειμένου και κατά επέκταση το περιεχόμενο του θα δοθεί από την Αναθε΄τουσα 
Αρχή ή συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου; 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η δημιουργία του 8σελιδου κειμένου και το περιεχόμενό του αποτελεί ευθύνη του αναδόχου και θα γίνει με 
δική του επιμέλεια και συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του. 
 
 
 
 

 Σχετικά με τις διευκρινήσεις που προέκυψαν από το ε) σχετικό  ερώτημα της εταιρείας  
ADVANCE ΜΟΝ.ΙΚΕ 

 
1.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
 
 Για τον σχεδιασμό και δημιουργία εντύπων, banner, αναμνηστικών αντικειμένων το υλικό που 
απαιτείται όπως χάρτης, φωτογραφίες (εκτός της παραγωγής του video), κείμενα, πληροφορίες, 
μεταφράσεις όπου απαιτούνται στις δίγλωσσες εκδόσεις, είναι υποχρέωση του αναδόχου; ή θα 
αποσταλούν από εσάς; 
 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Όλο το προαναφερόμενο υλικό είναι υποχρέωση του αναδόχου. Θα πρέπει να δημιουργηθεί και να παραδοθεί 
στις μορφές που περιγράφεται στη διακήρυξη  με δική του ευθύνη και μέριμνα. 
 
 
 
2.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις προδιαγραφές της χάρτινης τσάντας όπως χρώμα και κείμενο 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Είναι δημιουργική πρόταση και εναπόκειται στον υποψήφιο ανάδοχο να κάνει τις προτάσεις του. 
 
 
 
3.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Για την κατασκευή του μικρού σημειωματάριου. Το εξώφυλλο είναι τετραχρωμία. Οι εσωτερικές 
σελίδες τετραχρωμία ή ασπρόμαυρες; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Το σύνολο του σημειωματάριου θα πρέπει να είναι τετραχρωμία. 
 
 
4.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Σχετικά με την παραγωγή του video 
α) ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης καθώς οι λήψεις πρέπει να είναι σε διαφορετικές εποχές, ώρες 
και συνθήκες φωτισμού. 
β) οι υπότιτλοι θα δοθούν στην αγγλική; 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
α) Ο χρόνος παράδοσής του είναι το αργότερο ο χρόνος ολοκλήρωσης της διάρκειας του έργου. 
 
β) Η δημιουργία και παράδοση των υποτίτλων είναι υποχρέωση του αναδόχου. Θα πρέπει να 
συνταχθούν και να παραδοθούν με δική του ευθύνη και μέριμνα. 
 
 
 
 
5.ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
O χρόνος παράδοσης όλου του έργου; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με τη  σχετική διακήρυξη, Άρθρο 3, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στις (45) ημέρες από την υπογραφή της.  
 
 
 
 



 
        Επιπλέον ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως άνω διακήρυξης  ότι 

-στο άρθρο 14.4 σελίδα 23 της διακήρυξης τέθηκε εκ παραδρομής ότι  ο Τ.Β.Ο.Π. θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή 

ίσος του 10 αντί για το ορθό ότι  ο Τ.Β.Ο.Π. θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης, δηλαδή ο 

προσφέρον με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π.=100) καθώς και 

-στο άρθρο 2, σελίδα 5 της σχετικής διακήρυξης στο 3)CPV ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ το είδος  δ) ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ  απαλείφεται, διότι τέθηκε εκ παραδρομής στο αντικείμενο του έργου. 
 

                                                                                             Με Εντολή Π.Κ.Μ. 
                                                                                                    Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών 

                                     
 
 

                                                                                                                          ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ 
 

 
 

       Πίνακας Αποδεκτών             
 
      1. Ξανθόπουλος Αλέξης- KitchenWas 
         Βηλαρά 7, τηλ.2310555335 
         Email: alexis@kitchenwas.gr     
 
      2.  Clio Alagiozoglou-katakoryfo SMPC 
          Καστελορίζου 86, ΤΚ 16673 Βούλα 
         τηλ.2108994955, ΦΑΞ 2103003460 
          Email:k.alag@katakoryfo.gr  
 
      3. WIN DEVELOPMENT CONSULTANTS Ltd 
          WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
          Θεσσαλονίκης 7, Σέρρες, Τ.Κ.62125 
          Τηλ.2321302022 & 216 7004457 
          FAX 2321302022 
           Email:winltdserres@gmail.com     
 
      4.  ADVANCE ΜΟΝ. ΙΚΕ 
           Email: advance.ekdotiki@gmail.com 
           Τηλ.6937040563 

  
 

 


